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ANDEBOL

Cudic renovou pelo Sporting
4 Leões vão hoje a Fafe, enquanto o FC Porto recebe no Dragão
Caixa o Belenenses
O Sporting anunciou ontem a
renovação de contrato do guarda-redes esloveno Aljosa Cudic, que
se mostrou «muito feliz por poder permanecer» no clube ao qual
chegou em 2015.
Cudic, que pelo Sporting já
conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça Challenge,
agradeceu aos sportinguistas por
«todo o apoio» e manifestou o objetivo de «dar o máximo» para
vencer campeonato e Taça de Portugal pelos leões, depois do «grande feito» de passarem às rondas a
eliminar da Liga dos Campeões da
modalidade.

...TE/As,

Cuduc chegou ao Sporting em 2015

Hoje os leões deslocam-se a Fafe para defrontarem o Andebol Clube local, às 21 horas, enquanto meia
hora antes o FC Porto recebe o Belenenses. Às 22 horas em Lisboa, o
Sp. Horta terá como visitante o Arsenal Devesa
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O Sporting anunciou a renovação de contrato do guarda-redes esloveno Aljosa Cudic, que se mostrou
muito feliz por poder permanecer no clube ao qual chegou em 2015.
Cudic, que pelo Sporting já conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça Challenge, agradeceu
aos sportinguistas por todo o apoio e manifestou o objetivo de dar o máximo para vencer
campeonato e Taça de Portugal pelos leões, depois do grande feito de passarem às rondas a eliminar
da Liga dos Campeões da modalidade.
Hoje os leões deslocam-se a Fafe para defrontarem o Andebol Clube local, às 21 horas, enquanto meia
hora antes o FC Porto recebe o Belenenses. Às 22 horas em Lisboa, o Sp. Horta terá como visitante o
Arsenal Devesa
Redação
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O regime de acesso e exercício da actividade de treinador de desporto, actualmente em discussão na
Assembleia da República, deve conhecer alterações em Março, a tempo de vigorar para a nova época
desportiva. Em declarações aos jornalistas, Joel Sá, deputado do PSD e membro da Comissão de
Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, explicou que a proposta de lei n.º 146/XIII, que altera o
regime de acesso e exercício da actividade de treinador de desporto, está ainda a acolher contributos
até ao final do mês de fevereiro e que o grupo de trabalho vai tentar encontrar um consenso.
"Primeiro temos de chegar a acordo no grupo de trabalho, a Comissão assumir essa votação e, depois,
ir a plenário para votação final. O que está previsto é no mês de março fechar a votação. O objectivo é
entrar em vigor na próxima época", referiu, sublinhando a diversidade de opiniões: "Vimos posições
diferentes e vamos tentar chegar a um consenso. Se não, cada partido vai assumir a sua proposta."
Um dos pontos mais controversos e que suscitou amplo debate na proposta de alteração à lei passa
pela atribuição da competência de fiscalização desta matéria à Autoridade para a Segurança Alimentar
e Económica (ASAE). No entender de Joel Sá, esta incumbência faz mais sentido na esfera de uma
entidade desportiva. "Prefiro um Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) com poucos
meios do que a ASAE", salientou o deputado social democrata. Presentes no debate estiveram
representadas diversas federações desportivas, nomeadamente as do Futebol, Andebol ou Atletismo,
bem como diversas organizações, entre as quais o Sindicato de Jogadores de Futebol, a Confederação
de Treinadores ou os Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal.
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Lotação esgotada
no Pavilhão do Funchal
Pavilhão do Funchal deverá
ter lotação esgotada este fim
de semana nos jogos dos oitavos de final da Taça Challenge,
que serão disputados entre a formação do Madeira Andebol SAD
e a ucraniana do Donbas Donestk.
Ambas as equipas acordaram disputar as duas mãos na Madeira,
pelo que no sábado, a partir das
19h00, disputa-se o primeiro jogo,
e no domingo o segundo, às
17h00.
Independentemente de o Madeira SAD vir a atuar ante o seu

público, que certamente exibirá
o habitual e indefetível fervor no
apoio às cores da bandeira da
Madeira, são esperados dois grandes jogos de andebol, com emoção do primeiro ao último segundo.
Contudo, a formação madeirense vai entrar em campo como
a grande favorita para passar a
eliminatória e seguir para os
quartos de final da competição
pelo segundo ano consecutivo, o
que a acontecer constituirá um
feito histórico para a SAD.
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CUDIC NO SPORTING
E GILBERTO GOLEIA BI ESPANHA
Aljosa Cudic, guarda-redes esloveno de 30
anos, renovou contrato com o Sporting.
"Foram quatro anos muitos bons e estou
muito contente por ficar mais tempo", disse o
gurdião de 1,90 metros. Entretanto, em
Espanha, o Barcelona recebeu oValladolid e
venceu facilmente, por46-24, com Gilberto
Duarte a marcar um golo no único remate
que efetuou. O Barça lidera isolado.
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FC Porto em grande destaque na EHF
••• O FC Porto, que joga esta
noite, no Dragão Caixa, com o
Belenenses-o Sporting desloca-se a Fafe e ainda háumHorta-Arsenal -, está em alta na
Taça EHF. A vitória clara sobre
o Cuenca, de Espanha, por 3726, em jogo da primeira jornada da fase de grupos, valeu
vários destaques individuais,
tendo a EHF considerado serem dos dragões a melhor defesa e os dois melhores golos
dos oito jogos. Primeiro, a de-

fesa. Ou melhor, as duas, que
permitiram a Alfredo Quintana esse destaque, superando o
campeão mundial Niklas Landin, também no top 5.Quintana parou um remate de meia
distância e, no ressalto, uma
bola aos seis metros. Uma jogada iniciada por Rui Silva
valeu o segundo melhor golo
a Fábio Magalhães, e uma rosca, no ar, fez com que o melhor
golo fosse atribuído aAntónio
Areia. -RUI GUIMARÃES

Areia festeja o melhor golo da jornada
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Cudic renova com Sporting
15. Abusa Cudic vai continuar de
leão ao peito, depois de jogador e
Sporting terem acertado a rena
vação do contrato. "Estou muito
feliz por poder permanecer no
Sporting. Foram quatro anos muitos bons e estou muito contente
por ficar mais tempo no seio da
grande família sport inguist a" ,
disse o esloveno ao site do clube.
Entretanto, o Sporting joga
hoje em Fafe, em jogo em atraso
da 17' jornada, numa altura em
que se aproxima o regresso da

Liga dos Campeões. "Estamos
obrigados a ganhar ao Fafe e depois ao Avanca. Depois desses jo
gos começarei a pensar no CS Dí
namo Bucareste e na Liga dos
Campeões", frisou o treinador
Hugo Canela ao site dos leões.
Mas hoje há mais dois jogos do
campeonato nacional. No Dragão
Caixa, o FC Porto recebeo Belenen ses, em jogo antecipado da ronda
24. "Temos de encarar este jogo
como encaramos todas as partidas,
com seriedade e sempre com o ob -

ANDEBOL 1
1.5.° jornada
SP. HOR IA 21h00* ARSENAL

17.' jornada
FAFE 21h00 SPORIING

24.' jornada
FC PORTO 20h30 BELENENSES
`MAIS LIMA HORA EM PORTUGAL CONTINENTAL

jetivo de garantira vitória", destacou ao sito do clube o ponta esquer
da, LeonelFernandes.
Nos Açores, o Sp. Horta recebeo
Arsenal em partida da 154 jornada,
que só fica completa a 4 de março,
como Benfica-Madeira SA D. t
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